
  
  
  
  
  
  
  

  
 نمره 20جمع بارم : 

ف
ردي

  

بارم  سؤاالت
  

1  

 جاي خالي را با عبارت مناسب پر نماييد.
  د. هدي قاجاريه توانست ....................... را كه آخرين فرمانرواي زنديه بود شكست  موسس سلسلهالف. 
  خان زند، سلسله قاجار را تاسيس نمود. ................................ با شكست لطفعليب. 
  .يندوگ.آن نقطه مي هر نقطه از كره زمين روي يك مدار ويك نصف النهار مشخص قرار دارد كه به آن ها .................ج. 
  . فتندگ.... نيز ميبعد از شاه، وزير بزرگ در دوران صفويه وجود داشت كه به او ...................................د. 
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  د.از دو گزينه داخل پرانتز را انتخاب نمايي ت زير يكيالتوجه به جم با
  شاه طهماسب) پايتخت را از تبريز به قزوين منتقل نمود.  -(شاه عباسالف. 
  كردند. روسيه) از شمال شرقي به مرزهاي ايران حمله مي -پيش از دوره صفويه (ازبكانب. 

  د.اي باكو و گنجه از ايران جدا گرديو شهرهتركمنچاي)، گرجستان، داغستان  -ج. به موجب عهدنامه (گلستان
  داخلي) منظومه شمسي است.  -جز سيارات (خارجي شتريد. م
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  د. درستي يا نادرستي عبارات زير را مشخص كني
  گويند. روزه را سال رسمي مي 365سال الف. 
  يكنند.داخلي و درآمد سرانه اندازه گيري م ميزان رشد اقتصادي كشورها را با توليد ناخالصب. 
  .شاه لقب وكيل الرعايا يعني نماينده مردم را براي خود برگزيد نادر به جاي عنوانج. 

  هاي آتشفشاني است.  ها و كوهها، رشته كوهخوردگيهاي زمين، ايجاد چيند. از نتايج حرك ورقه
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  واژگان زير را تعريف كنيد. 

  زيست بومالف. 

  مهاجرتب. 
2  

  2  .چهار عامل موثر بر آب و هواي جهان را فقط نام ببريد  5

  1  منظور از اميد به زندگي در شاخص توسعه انساني چيست؟  6

  1  ساعت واقعي چه تفاوتي با ساعت رسمي دارد؟   7

  1  .مورد از جشنها و آئينهاي دوره صفوي را نام ببريد دو 8

  1  زيست بوم بيابان را توضيح دهيد.   9

  2   شوند را نام ببريد.ها ميرين عواملي كه باعث تخريب زيستگاهمهم ت 10

  2   هاي جوان و پير چيست؟ توضيح دهيد. تفاوت كوه  11

  2  .دانيد بنويسيددر مورد نهضت تنباكو هر چه مي  12

  نام و نام خانوادگي: ..........................
  .................مقطع و رشته:

  نام پدر: ...........................................
  .شماره داوطلب: ..............................

  صفحه 1 حه سؤال:تعداد صف

  جمهوري اسالمي ايران
  آموزش و پرورش شهر تهران كل اداره ي

  تهران2اداره ي آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 
  مرزدارانسراي دانش واحد پسرانهدبيرستان غيردولتي 

 1399 -1400سال تحصيلي ولنيمساالآزمون

 نهم  مطالعات اجتماعينام درس: 
  نويد ميرصادقي نام دبير:

  1399/...... /. ..... تاريخامتحان: 
  عصر /صبح.... : .... ساعت امتحان:
 دقيقه 45مدت امتحان : 



  
  
  
  
  
  
  

ف
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بارم  سؤاالت
  

1  

 جاي خالي را با عبارت مناسب پر نماييد.
  د. را كه آخرين فرمانرواي زنديه بود شكست دهلطفعلي خان ي قاجاريه توانست  موسس سلسلهالف. 
  خان زند، سلسله قاجار را تاسيس نمود. با شكست لطفعلي  قامحمدخانآب. 
  .مي گويند آن نقطه مختصات جغرافيايي د كه به آن ها ويك نصف النهار مشخص قرار دار هر نقطه از كره زمين روي يك مدارج. 
  گفتند. نيز مي اعتماد الدوله بعد از شاه، وزير بزرگ در دوران صفويه وجود داشت كه به اود. 

2  

2  

  د.ت زير يكي از دو گزينه داخل پرانتز را انتخاب نماييالتوجه به جم با
  ) پايتخت را از تبريز به قزوين منتقل نمود. اه طهماسبش -(شاه عباسالف. 
  كردند. روسيه) از شمال شرقي به مرزهاي ايران حمله مي -ازبكانپيش از دوره صفويه (ب. 

  د.و شهرهاي باكو و گنجه از ايران جدا گرديتركمنچاي)، گرجستان، داغستان  -گلستانج. به موجب عهدنامه (
  داخلي) منظومه شمسي است.  -خارجيجز سيارات ( شتريد. م
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  د. درستي يا نادرستي عبارات زير را مشخص كني
  درستگويند. روزه را سال رسمي مي 365سال الف. 
  درست داخلي و درآمد سرانه اندازه گيري ميكنند. ميزان رشد اقتصادي كشورها را با توليد ناخالصب. 
  نادرست .ني نماينده مردم را براي خود برگزيدشاه لقب وكيل الرعايا يع نادر به جاي عنوانج. 

  درست هاي آتشفشاني است.  ها و كوهها، رشته كوهخوردگيهاي زمين، ايجاد چينورقه تد. از نتايج حرك
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  واژگان زير را تعريف كنيد. 

  كنند.مييك ناحيه وسيع جغرافيايي كه در آن انواع خاصي از گياهان و جانوران زندگي : زيست بومالف. 

  رفتن مردم از جايي به جاي ديگر براي كار يا زندگي.: مهاجرتب. 
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  .چهار عامل موثر بر آب و هواي جهان را فقط نام ببريد

فشارهوا و  -4طح زمين  سارتفاع از  -3دوري و نزديكي به اقيانوسها و درياها    -2زاويه تابش خورشيد و عرض جغرافيايي      -1
 جريان باد
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  منظور از اميد به زندگي در شاخص توسعه انساني چيست؟
 آمده دنيا به كشور آن در كه كودكي رود مي انتظار كه هايي سال تعداد يعني كشور يك در عمر طول متوسط يا زندگي به اميد
 آن در داشتبه و سالمت وضعيت دهنده نشان جامعه يك در زندگي به اميد يا عمر طول ميزان .بماند زنده و كند عمر است،
 سترسيد سالم آب و كافي غذاي به كنند، مي زندگي آلودگي بدون و پاك محيطي در مردم كه هايي كشور در .است جامعه
 طول متوسط دارند،برخور پيشرفته پزشكي هاي مراقبت و درماني امكانات از حوادث، با شدن رو روبه يا بيماري درصورت و دارند
  .است بيشتر عمر
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  عت واقعي چه تفاوتي با ساعت رسمي دارد؟ سا
 ساعت از وانيت نم روزانه زندگي در اما است آسمان در خورشيد موقعيت آن مبناي كه بود مختلف نهاي مكا در واقعي زمان
 يرسم ساعت زا واقعي ساعت جاي به كه كردند توافق المللي، بين اجالس يك در پيش،كشورها سال چندين. كرد استفاده واقعي

يك ساعت را به  ودرجه پهنا دارد  15قاچ ساعتي تقسيم شده است كه هر قاچ  24كنند. در ساعت رسمي كره زمين به  استفاده
  خود اختصاص داده است و هر منطقه زماني روي يك قاچ، يك ساعت را به خود اختصاص داده است.

1  

 .مورد از جشنها و آئينهاي دوره صفوي را نام ببريددو  8
 آيين سوگواري اما حسين -زنورو

1  

  1  زيست بوم بيابان را توضيح دهيد.  9

  نام و نام خانوادگي: ..........................
  .................مقطع و رشته:
  ...................................نام پدر: ........

  .شماره داوطلب: ..............................
  صفحه 1 تعداد صفحه سؤال:

  جمهوري اسالمي ايران
  آموزش و پرورش شهر تهران كل اداره ي

  تهران2اداره ي آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 
  مرزدارانسراي دانش واحد پسرانهدبيرستان غيردولتي 

 1399 -1400سال تحصيلي ولنيمساالآزمون

 نهم  مطالعات اجتماعينام درس: 
  نويد ميرصادقي نام دبير:

  1399/...... /......  تاريخامتحان: 
  عصر /صبح.... : .... ساعت امتحان:
 دقيقه 45مدت امتحان : 



  
 نمره 20ع بارم : جم

 بيابان از اي عمده بخش .شود مي گفته بيابان باشد، يمتر ميل 50 از كمتر آنها ساليانه بارندگي ميزان كه خشكي هاي سرزمين به
 در الخاليع رب آفريقا، در صحرا مانند اند؛ شده واقع الجدي رأس و السرطان رأس مدار مجاورت در جهان خشك و گرم هاي

 در نيز سرد نهاي بيابا هك حالي در افتيم؛ مي گرم مناطق ياد به ما آيد، مي ميان به بيابان از سخن وقتي .ايران در لوت و عربستان
 گياهي پوشش نظر زا نها بيابا .است جهان سرد هاي بيابان جزء است، گرفته فرا كوه را آن اطراف كه گُبي بيابان .دارند وجود جهان
 توانند مي يكنند، م رهذخي خود در را آب يا اند مقاوم تبخير و هوا خشكي مقابل در كه خاردار، هاي بوته يا درختان فقط و فقيرند

  .كنند زندگي آنجا در
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   شوند را نام ببريد.ها ميمهم ترين عواملي كه باعث تخريب زيستگاه

 زيست هاي بهجن به توجه و ريزي برنامه بدون سدها و ها ساختمان جاده، پل، ساختن اها،روست و شهرها گسترش و ايجاد -1
 محيطي

 ها كارخانه در كاالها انبوه توليد و صنعتي هاي فعاليت -2
 زباله انبوه توليد و گرايي مصرف -3
 .حيوانات بدن اعضاي تجارت و شكار -4
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   . يدهاي جوان و پير چيست؟ توضيح دهتفاوت كوه

 V شكل به و تنگ آنها بين هاي دره و دارند تندى شيب ها كوه اين .هستند جوان هاي ناهمواري جزء مرتفع بسيار هاي كوه
 ماليم ها نهدام شيب و اند آمده در گنبدي شكل به ها قله فرسايش، و زمان گذشت با ارتفاع كم هاي كوه در عكس، به .است
  دارند.U كلش به باز هاي دره ها كوه اين.است
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 .دانيد بنويسيددر مورد نهضت تنباكو هر چه مي

 با ت تالبو نام به نگليسيا نفر يك زمان آن در .بود ايران كشاورزي محصوالت ترين عمده از تنباكو و توتون شاه، ندر دوره ناصرالدي
 اين براساس .آورد ستد به سال پنجاه مدت به را ايران تنباكوي و توتون فروش و خريد انحصاري امتياز درباريان، به رشوه پرداخت
 كه بود كرده تعهد نيز لبوتتا مقابل، در .بفروشند او از غير كسي به را خود تنباكوي و توتون محصول يتوانستند نم ايرانيان امتياز،

 .كند پرداخت ايران حكومت به را خود ساالنه سود چهارم يك همراه به انگليس ليره 15000 سال هر
 .كردند مخالفت و عتراضا به شروع مختلف شهرهاي در امتياز، اين اقتصادي بارِ زيان نتايج از آگاهي با بازرگانان ويژه به و مردم

 اعتنايي مخالفان تهخواس به نشاه ناصرالدي .شدند تنباكو امتياز لغو خواهان و گرفتند قرار اعتراض اين مقدم صف در روحانيان
 اعالم حرام را تنباكو و توتون از استفاده نهضت، از حمايت در سامرا، در شيعيان تقليد مرجع شيرازي، حسن اميرز اهللا آيت و نكرد
 تنباكو و ونتوت مصرف از و بشكنند را قليانها نشاه، ناصرالدي كاخ كاركنان حتي و مردم كه شد سبب شرعي حكم اين .كرد

 نهضت .بپردازد البوتت به نيز خسارت و غرامت و كند لغو را امتياز شد مجبور شاه ناصرالدين نهضت، گرفتن اوج با .كنند خودداري
 آن پيروزي و بود داخلي ستم برابر در ايستادگي و خارجي سلطه  و نفوذ از رهايي براي ايران مردم جدي حركت نخستين تنباكو
  .كرد تقويت مردم در را مبارزه و مقاومت   روحيه و نفس به اعتماد حس
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